
                                    Μέγαρα 19 Ιουλίου 2016 

Συνεχίζεται η εκπληκτική πορεία της ομάδας 

του Δημοτικού Θεάτρου Μεγάρων 

με την δημιουργική καθοδήγηση 

της σκηνοθέτιδας Ευγενίας Σάλτα 

 
Η ομάδα του Δημοτικού Θεάτρου των Μεγάρων, συμμετέχει στο 14ο 

φεστιβάλ θεάτρου, που θα διεξαχθεί στην  Κόρινθο από 1 έως 10 Αυγούστου 2016,  
με την  παράσταση «ΧΩΡΙΟ ΗΛΙΘΙΩΝ»  σε σκηνοθεσία Ευγενίας Σάλτα, που θα 
παρουσιαστεί στις 2 Αυγούστου στο Κορινθιακό θέατρο «Β. ΡΩΤΑΣ». 

Επίσης, η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 8 Αυγούστου στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Λαμπέτεια»,  που διοργανώνονται από τον Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας, στα Βίλλια κατά τη διάρκεια αφιερώματος στην Έλλη Λαμπέτη. 

Τά μέλη της Θεατρικής Ομάδας και η σκηνοθέτης Ευγενία Σάλτα θεωρούν 
υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν τους  χορηγούς των παραστάσεων,  που 
στηρίζουν  την προσπάθεια αυτή, ώστε στην δύσκολη οικονομικά εποχή που 
διανύουμε, να μπορούνε όλοι να απολαμβάνουν  αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις. 

Συγκεκριμένα ευχαριστούν τις επιχειρήσεις: 
MAN – WOMAN, κατάστημα ένδυσης 
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ 
NEWVISION STUDIO, φωτογραφία, βίντεο, εκτύπωση, ήχος 
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, σχολή οδηγών 
LE ROI, espresso bar 
ΣΧΙΝΑΣ, κατάστημα υποδημάτων 
ΚΑΛΛΙΑΣ, hair design 
TO DIKOMAS, coffee stories 
DRY ICE EXPRESS, αγορά ξηρού πάγου 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ, κηπευτικά Μεγάρων 
 

Τέλος,  ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ικανοποιημένος 
πλήρως και υπερήφανος από την δραστηριότητα της Ομάδος του Δημοτικού 
Θεάτρου Μεγάρων δήλωσε: 

« Είμαι πλήρως εντυπωσιασμένος και ιδιαίτερα ευτυχής και υπερήφανος ως 
Δήμαρχος από την δημιουργική δράση και την ομολογουμένως εκπληκτική πορεία 
των φετινών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας του Δημοτικού μας Θεάτρου, 
αλλά και γενικώς για όλα όσα έχουν προσφέρει στα πολιτιστικά του Δήμου 
Μεγαρέων και σε άλλες περιοχές της χώρας μας,  όλα τα μέλη του θιάσου αλλά και 
η ικανότατη σκηνοθέτης Ευγενία Σάλτα. 

 
 
 



Είναι πολύ τιμητική για το Δήμο μας  η συμμετοχή αυτής της θεατρικής  
ομάδας του Δημοτικού μας Θεάτρου στο Θεατρικό Φεστιβάλ της Κορίνθου και στα 
“Λαμπέτεια” γεγονότα, που δείχνουν πόσο υψηλό είναι το καλλιτεχνικό επίπεδο της 
θεατρικής ομάδας μας και φυσικά όλοι οι συντελεστές της παράστασης “Χωριό 
Ηλιθίων” , είναι άξιοι θερμών συγχαρητηρίων. 

 Ιδιαίτερα  θέλω να τονίσω και την  εκπληκτική καλλιτεχνική δημιουργία της 
ικανότατης   συμπολίτισσας Σκηνοθέτιδας Ευγενίας Σάλτα, που με το εξαιρετικό 
ταλέντο της καταφέρνει να μας εντυπωσιάζει. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτών των παραστάσεων 
και καλή συνέχεια με πολλές επιτυχίες προσδοκώντας ακόμη καλύτερες, διότι  και 
το μπορούν και το αξίζουν.» 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 


